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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou conhecimento do possível

encerramento definitivo da USF Alpha, pólo de São Vicente Pereira Jusã, e da USF Laços, pólo

de Arada, ambas no Concelho de Ovar.

Estas Unidades de Saúde Familiar foram encerradas por tempo indeterminado com a

justificação do plano de contingência do COVID-19, e afirmações recentes do diretor do

Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Vouga indicam a possibilidade do seu

encerramento definitivo.

A população por eles servida, grande parte envelhecida, vive numa realidade em que não existe

uma rede de transportes públicos capaz de dar resposta às necessidades, pelo que esta medida

a ser verdade privará a população do acesso a cuidados de saúde primários.

A atual crise sanitária colocou em evidência a importância da defesa dos serviços públicos e em

particular do Serviço Nacional de Saúde. Para além das medidas de resposta à Covid-19, o SNS

tem de continuar a assegurar a atividade assistencial a todas as outras situações de doenças

crónicas, agudas e urgentes, sendo elevado o número de utentes que continuam a precisar de

vigilância médica e de enfermagem que, com o encerramento das Unidades de Saúde Familiar,

ficam sem o acompanhamento necessário.

No momento atual é ainda mais importante garantir o funcionamento adequado da USF Alpha,

pólo de São Vicente Pereira Jusã, e da USF Laços, pólo de Arada, para evitar deslocações

desnecessárias e prolongadas dos utentes.

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º

do Regimento da Assembleia da República, perguntamos ao Governo, através do Ministério da

Saúde, o seguinte:

1.Confirma-se a intenção do Governo encerrar definitivamente o pólo de São Vicente Pereira

Jusã da USF Alpha, e o pólo de Arada, da USF Laços?

2. Como se justifica que no atual contexto estas unidades de saúde permaneçam encerradas,

sobretudo quando muita população de risco, em função da idade mas também de diversas

patologias, se vê deste modo obrigada a fazer deslocações mais longas, temporalmente mais

dilatadas e, portanto, mais arriscadas, sem transportes adequados?

3. Que medidas vai o Governo tomar para assegurar o funcionamento do pólo de São Vicente



Pereira Jusã da USF Alpha, e do pólo de Arada, da USF Laços?

Palácio de São Bento, 27 de maio de 2020

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

PAULA SANTOS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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